MJ CONSULTING Marta Janulewicz
ul. Biskupia 5/4
50-148 Wrocław
mjconsulting.net@gmail.com

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 35 m2,
WROCŁAW, Krzyki
Cena 320

000 zł

Wrocław Krzyki ul. Jemiołowa mieszkanie 1-pokojowe o pow. 35 m2 sprzedaż.
Do zamieszkania od zaraz.
Pełen rozkład, każde pomieszczenie gwarantuje domownikom intymność.
Mieszkanie w otoczeniu zielonej enklawy, w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
Położone na wysokim parterze, wykończone pod klucz z użyciem materiałów wysokiej klasy. Loggia z
widokiem na zieloną część osiedla.
Kawalerka przeszła gruntowny remont, materiały budowlane zostały sprowadzone z Niemiec na
indywidualne zamówienie.
Jasna kuchnia z oknem w pełni umeblowana: meble w zabudowie z AGD.
Łazienka z wc, wykończona w kaﬂach, wanna, umywalka.
Pokój z wnęką na łóżko, na podłodze wykładzina.
Loggia solidnie zabezpieczona. Okna rozsuwane, antywłamaniowe, najwyższej jakości. Drzwi
antywłamaniowe.
Przedpokój z kaﬂami na podłogach i szafą wnękową w zabudowie.
Drzwi wejściowe antywłamaniowe.
Okolica cicha i bezpieczna, niedaleko galerii handlowych, w zabudowie wielorodzinnej.
Lokalizacja bardzo dobrze skomunikowana w każdym kierunku, przystanki komunikacji miejskiej w
zasięgu kilku minut.
Atrybuty mieszkania:
- Pełen rozkład, funkcjonalna powierzchnia mieszkalna o wysokości 2,6 m,
- bardzo wysoki, niemiecki standard wykończenia,
- duży nacisk położony na bezpieczeństwo.
Cena sprzedaży: 320000 zł
Więcej informacji w biurze: ZAPRASZAMY INWESTORÓW, RENTIERÓW,
OSOBY ZAINTERESOWANE INWESTOWANIEM W SPRAWDZONE
SKOMERCJALIZOWANE LOKALE USŁUGOWE ORAZ INNE RODZAJE NIERUCHOMOŚCI
Wykonujemy projekty wnętrz, aranżacje, home staging z optymalnym budżetem oraz
wizualizacje 3D – również online
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo : Marta Janulewicz, licencja nr 8787.
Kontakt: 693144566, 793514455.
MJ Consulting Wrocław posiada oferty komercyjne, usługowe, handlowe, inwestycyjne, logistyczne
Zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę internetową www: mjconsulting.net
Więcej informacji zainteresowanym przesyłamy drogą e-mail.
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ul. Biskupia 5/4
50-148 Wrocław
mjconsulting.net@gmail.com

UWAGA ! Informacje dotyczące opisu ofert zamieszczonych na naszej stronie powstały na podstawie
informacji udzielonych przez właściciela i oględzin nieruchomości.
* Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody
ﬁrmy MJ CONSULTING jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Opisy ofert i informacje w nich zawarte w każdej chwili mogą ulec aktualizacji i nie stanowią oferty w
rozumieniu art.66 i następnych K.C.

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

320 000 PLN

Cena za m2

9 249 PLN

Status

AKTUALNA

Kraj

POLSKA

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Wrocław

Gmina

WROCŁAW

Miejscowość

WROCŁAW

Dzielnica - osiedle

Krzyki

Ulica

JEMIOŁOWA

Powierzchnia całkowita

35 m2

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Standard

BARDZO DOBRY

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Liczba pokoi

1

Piętro

parter

Liczba pięter

4

Wysokość kondygnacji

260 cm

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PODPIWNICZONY

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Nr Licencji

8787

Marta Janulewicz

693144566
marta.janulewicz@gmail.com

Więcej ofert na stronie www.mjconsulting.net

